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CIRCULAR Nº 169/19 
 

 

ASSUNTO: Campeonato da Europa Veteranos – Inscrição para o evento  
(25 a 28 de julho de 2019) 

Odivelas, 24 de maio de 2019 
 

Exmos. Senhores, 
 

Vimos por este meio informar sobre os procedimentos de inscrição, a expensas próprias, no Campeonato 
da Europa de Veteranos, a decorrer em Gran Canaria  (ESP), de 25 a 28 de julho de 2019. 
 

Federação Portuguesa de Judo nomeou como responsável pela acreditação:  
 
 - Eric Domingues, e-mail: ericdomingues@gmail.com 
 

Notas Importantes: 
 

• Todos os atletas devem pagar ENTRY FEE (taxa de inscrição imposta pela organização) 
de 125 €, pode ser paga no local em dinheiro, ou através de transferência bancaria.  
 

• Todos os atletas devem adquirir obrigatoriamente os seus Dorsais para os dois Judogis; 
 

• Não é obrigatório o uso dos Judogis IJF approved 
 

• Todos os atletas e treinadores devem estar revalidados na Sigdjudo e ter o “IJF Official ID Card” 
válido. 

• As confirmações de participação deverão dar entrada na FPJ, impreterivelmente, até às 18h do 
dia 28/06/2019, através do formulário de inscrição que segue abaixo: 

•  
https://forms.gle/eMbgiGMchanpet4o6 

• Inscrição na Judobase 

Os dados necessários para requerer IJF Official ID Card, são os seguintes: 

• Primeiro Nome 

• Último Nome 

• Licença Federativa 

• Data de Nascimento 

• Graduação 

• Altura (só para atletas) 

• Técnica favorita (só para atletas) 

• Se faz judo à esquerda, direita ou ambos (só para atletas) 

• 1 Foto em formato JPG com qualidade mínima de 350x450 px, em fundo branco 

• Nome do Clube 
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• Nome do Treinador 

• Comprovativo do pagamento com indicação do nome do clube e atleta(s)/Treinador(s) 

Pagamento do Cartãol 

Os cartões FIJ (“IJF Official ID Card”) são válidos por duas épocas a terminar a 31 de dezembro.  

Os custos dos cartões são os seguintes: 

• Preço do cartão - (€40 + 23% IVA) = €49,20; 

• O Pagamento deverá ser feito para a conta bancária da FPJ com o seguinte NIB: 

o 0007 0041 00035060007 79 

• Só será considerado o pagamento após o envio do comprovativo de pagamento, para 

secretaria@fpj.pt.  

• A FPJ suporta o pagamento dos custos de envio dos cartões IJF, quem der entrada do pedido até 

as 18:00 horas de 28.06.2019 

• Link formulário pedido cartão IJF:   Renovação cartão IJF 
 
Dorsais 

 
Cada atleta que participe nos eventos da UEJ é obrigado a ter costurado na parte de trás do seu Judogi 
um dorsal com o seu apelido, conforme está descrito nas outlines do evento que podem ser consultados 

em https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/eju-prod-attachments-
bucket/7pp6EKEDI805w4VYyyXnRXFdqi54eEin.pdf 

Com os melhores cumprimentos e cordiais, 

 
Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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